
 

 

 

 

 (ع)مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا

 واحد بهداشت محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ایمنی واحد بهداشت محیط: تنظیم

 

 :با تشکر از

 آقای دکتر علیرضا عطاران

 (ع)درمانی امام رضامعاون محترم خدمات و پشتیبانی مرکز آموزشی ،پژوهشی و 

 

 : تدوین  تاریخ

 1931  بهمن ماه

 

 

 

 1931 بهمن ماه: بازنگری 

 کتابچه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی
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MSDS=MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

 
 برگه اطالعات ایمنی مواد

 
الزم دانسته است كه تمام سازندگان، بازرگانان عمده فروش، و توزيع كنندگان مواد شيميايي برگ  ‹‹OSHA››ايمني و سالمت شغليه اراد

همچنين الزم دانسته كه كارفرمايان OSHA .براي موادي كه توليد مي كنند يا مي فروشند تهيه كنند ‹‹MSDS››اطالعات ايمني مواد شيميايي 

بايد در تمام  ‹‹MSDS››اين اطالعات. ر مكاني كه با اين مواد سروكار دارند نگهداري كنندمواد شيميايي خطرناك تهيه و د MSDS يك كپي از

 .اوقات كاري در دسترس افراد باشد

 .آن با خطرات و نكات ايمني مربوطه بايد آشنا شد MSDS قبل از كاركردن با هر ماده شيميايي ابتدا با استفاده از

 -سميت آن -خصوصيات فيزيكي و شيميايي -نام ماده شيميايي: حاوي اطالعاتي است كه عبارتند از برگه هاي اطالعات ايمني مواد شيميايي 

 ...  روشهاي صحيح اقدامات اورژانسي اوليه و -شيوه صحيح جابجايي و نگهداري آن

  : حاوي اطالعات گوناگوني مي باشد كه تعدادي از آنها عبارتند از MSDS به طور كلي يك

 ايي هويت ماده شيمي 

 آن  هتركيب يا اطالعات مربوط به اجزاء سازند 

  آشنايي با خطرات احتمالي 

  اقدامات اوليه اورژانسي 

  اقدامات اوليه در مواجهه با حريق 

  اقدامات اوليه در صورت ريختن اتفاقي ماده شميايي 

  شيوه صحيح حمل و نقل و نگهداري 

 محافظت افراد در برابر ماده شيميايي / روشهاي مهاركردن سرايت آن 

  خواص فيزيكي و شيميايي 

  پايداري و واكنش پذيري 

  اطالعات سميت ماده شيميايي 

  اطالعات اكولوژيكي 

  اصول صحيح معدوم كردن پسماندهاي آن 

  اطالعات الزم در مورد جابجا كردن آن 

 ساير اطالعات 

 .حيوانات مورد آزمايش را بکشد% 05سمی که قادر است مقدار LD50: تعريف 

 حيوانات مورد آزمايش برحسب ميکروگرم در ليتر اظهار می دارند% 05عبارتست از غلظت کشنده سم برای :LC50تعريف 

 ) سميت سموم تدخينی) 

 ( ( NFPA  روشي براي طبقه بندي خطرات یك ماده شميایي توسط: عالمت لوزي

تا . طراحي شده است روشي بين المللي براي شناسايي خطرات مربوط به يك ماده شيميايي خاص است NFPA توسطعالمت لوزي كه 

 .كاركنان با استفاده از اطالعات آن دچار صدمه و آسيب نشوند

در جدول زير . اين عالمت خيلي مواقع در آزمايشگاهها، مكان هاي نگهداري مواد شيميايي يا روي ظروف مواد شيميايي پيدا مي شود

 خطرات گوناگون در لوزي مربوطه بوسيله كدهايي به شكل عدد نشان داده شده كه به ترتيب شدت خطر تقسيم بندي شده اند

 
 (سوزي آتش)خطر حریق

 
خطرات مرتبط با 

 سالمتی

 خطرات ویژه واكنش پذیري

 

 37◦كمتر از  -4

 فارنهايت

 اكسيدكننده -OX احتمال منفجر شدن -4 كشنده-4

احتمال انفجار در  -7 بي نهايت خطرناك -7 011◦كمتر از  -7

صورت ضربه يا 

 حرارت

-ACID اكسيد 

و  011◦بيشتر از  -2

 فارنهايت 211◦كمتر از 

تغييرات شيميايي  -2 خطرناك -2

 شديد

-ALK قليا 

-Radioactive پرتوزا 

 211◦باالتر از -0

 فارنهايت

ناپايدار در صورت  -0 كمي خطرناك -0

 حرارت دادن

-CORR خورنده 

از   Use No Water– پايدار-1  غير اشتعال -1

 آب استفاده نشود



 

  مشخصات برخی مواد شيميایی مربوط به واحد بهداشت محيط 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CYPERMETHRIN 

 سايپرمترين



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمک های اوليه-4            
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 مواجهات -4              

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسموميت -31           

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  محلول دکونکس

 

 :اطالعات عمومی -1

 دکونکس: اسامی  رایج 

 :ترکیب شیمیایی با این مشخصات  4تشکیل شده از : نام شیمیائی 
Tensider <5% + Potasium Hydroxide >25%  Fostfaster  5-15 %  + Nonjon Tensider  <5% + Anjon  

 ضدعفونی کننده و گند زدائی :  موارد استفاده  

 :شیمیایی-خواص فیزیکی -2

 مایع بیرنگ و تقریبا بدون بوی خاصی است شکل ظاهری

 - نقطه جوش

قابلیت 

 اشتعال

 ندارد

میزان حاللیت 

 در آب

 کامال محلول

 با مواد اسیدی ترکیب میشود -ناپایدار  پایداری

ترکیبات 

 ناسازگار

  –اکسیدکننده ها  -گلیکولها -الکلها –اسیدهای معدنی و آلی 

 محلول دکونکس گازها و بخارات سمی حاوی ترکیبات کلردار متصاعد میکند

 :مخاطرات3

اثر برسالمتی 

 انسان

و قرمزی پوست و در در تماس با پوست باعث درد . باعث تحریک چشم شده و امکان آسیب و تخریب بافت قرنیه وجود دارد

 .بلعیدن آن خطرناک و باعث تحریک بافت مخاطی میشود. مواردی امکان سوختگی وجود دارد

اثر بر محیط 

 کار

 باعث تخریب  برخی از ترکیبات الستیکی و روکشهای مصنوعی در محل کار میشود

اثر بر محیط 

 زیست

 .هنوز اطالعات کاملی در این زمینه موجود نیست

 : بهداشتی -احتیاطهای ایمنی  -4 

دقیقه بشوئید در هنگام شستن چشمها پلکها را باال نگهدارید  51به سرعت چشمها را با مقادیر زیادی آب  و به مدت حداقل  تماس با چشم

 .در صورت ادامه یافتن تحریک و سوزش چشمها به پزشک مراجعه نمائید

تماس با 

 پوست

سریعاً  لباسهای آلوده به مایع را از تن خارج کرده و پوست . به سرعت و بطور کامل  پوست آلوده را با آب بشوئید

 . در صورت ادامه داشتن تحریک و سوزش پوست به پزشک مراجعه نمائید. راکامالًبا آب بشوئید 

بلعیدن و 

 خوردن

او را به پزشک یا اورژانس رسانده و هرگز فرد مسموم  بالفاصله به فرد مسموم مقادیر زیادی آب بنوشانید سپس

 .را مجبور به استفراغ یا نوشیدن مایعات دیگری به جز آب نکنید

 . فرد مسموم را فوراً به هوای آزاد برده و او را بی حرکت و گرم  نگهدارید تنفس

در صورت امکان ظروف حاوی محلول را از محیط در حال حریق خارج کرده و از تنفس بخارات  این ماده در حال  حریق

 . سوختن پرهیز نمائید

 ندارد انفجار

  
 

 



 

 

 

 

 

 :احتیاط در زمان وقوع حادثه-5

 

 

 

استفاده ...( ماسک و –پیشبند  –لباس  –دستکش ) در صورت تماس با مقادیر زیاد این ماده  از تجهیزات حفاظتی مناسب  حفاظت فردی

 .کنید

حفاظت 

محیطی  و 

 نظافت 

بطور مستقیم آنرا بداخل . از ریخت و پاش آن جلوگیری کرده در محل نگهداری آن تهویه مناسب داشته باشید 

قابل در کنار مواد جاذب نگهداری کرده و جنس ظروف نگهداری آن از مواد غیر .مجرای فاضالب جاری نکنید 

 .اشتعال نظیر شیشه باشد

دفع مقادیر زائد یا تاریخ گذشته این ماده . در صورت ریزش آن از فشار آب  برای پاکسازی  محل استفاده کنید

 .باید توسط مهندس محیط زیست و بر اساس قوانین و مقررات رایج کشور باشد

 :و انبارداری (دستی) جابجائی  -6 

) جابجائی 

 (دستی

جزو مواد خورنده برچسپ گذاری . حمل شود و از ریزش آن به محیط و تماس با چشم و پوست جلوگیری کنیدبا احتیاط 

 .شود

درب ظروف محتوی این محلول باید همیشه کامال . در محل خشک و خنک و دارای تهویه مناسب نگهداری کنید انبارداری

 .بسته باشد

روکش و پوششهای مصنوعی  -رزین –چوی مصنوعی کائو -برخی ترکیبات پالستیکی از جمله الستیک  

 .ورنگهای پالستیکی را تخریب میکند

  
 :حفاظت فردی-7

 

 ندارد محدودیت تماس 

 .در محیط کار یا نگهداری آن تهویه عمومی و موضعی مناسب و قوی داشته باشید حفاظت مهندسی

 . بپوشید( مخصوص مواد شیمیایی) در هنگام کار با آن دستکش الستیکی یا پالستیکی  حفاظت از دستها

 حفاظت از چشم ها

  

 .استفاده کنید( شیلد)از عینک محافظ مقاوم یا حفاظ صورت 

 .لباس کاری بپوشید که پوست را در برابر پاشش آن محافظت نماید حفاظت از پوست

  
 :اطالعات سم شناسی-8

 

 . سوزاننده و خورنده است خطر آسیب به قرنیه وجود دارد -در تماس با چشم محرک چشمتماس با 

محرک پوست بوده از طریق پوست جذب میشود  و در تماسهای طوالنی و مزمن خطر درماتیت اگزماتور وجود  تماس با پوست

 دارد

 .از طریق گوارشی جذب میشود و به بافت مخاطی آسیب وارد میکند بلعیدن

 .خطر جذب از طریق تنفس وجود دارد باعث تحریک سیستم تنفسی فوقانی و آسیب به بافت مخاطی میشود تنفس

 

 

 



 

 

 

 محلول گلوتارآلدئید

 
 

 گلوتارآلدئید -درصد 55گلوتاریک دی آلدئید  -سایدکس :اسامی  رایج 

 ضدعفونی لوازم پزشکی و جراحی :  موارد استفاده 

 

 :شیمیایی-فیزیکیخواص  -2

 

 مایع بی رنگ یا زردکم رنگ بابوی تند و زننده شبیه بوی سیب گندیده شکل ظاهری

 درجه سلسیوس 151 نقطه جوش

 درجه سلسیوس -6 نقطه ذوب

قابلیت 

 اشتعال

 ندارد

میزان حاللیت 

 در آب

 .اتانل و سایر حاللهای آلی است -بنزن –قابل حل در دی اتیل اتر  -به راحتی در آب سرد حل میشود

 به شرط عدم تماس با هوا و حرارت پایدار است پایداری

ترکیبات 

 ناسازگار

 -هیدروکسیدکلسیم -هیدروکسیدآمونیوم -آمونیاک –مواد قلیایی شامل آمین ها  –مواد اکسیدکننده 

 .با  هیدرازین و پروتئینها ترکیب میشود –هیدروکسید سدیم  -هیدروکسیدپتاسیم

 

 :مخاطرات  -3

اثر برسالمتی 

 انسان

 -کبد -خون –خاصیت سرطانزائی ندارد ولی قادر است به سیستم تناسلی  -تنفس و بلعیدن جذب میشود -از طریق پوست

 .سیستم دفع ادرار و کلیه ها آسیب جدی وارد کند – CNSسیستم اعصاب مرکزی –طحال  –بافت مخاطی 

اثر بر محیط 

 کار

 سمی و خورنده برای بافت زنده 

اثر بر محیط 

 زیست

 اطالعات کافی دردسترس نیست

 : بهداشتی -احتیاطهای ایمنی  -4

دقیقه  51زیادی آب سرد به مدت حداقل ابتدا در صورت وجود لنز تماسی آن را از چشمها خارج کرده چشمها را با مقادیر  تماس با چشم

 .بشوئید و به سرعت به پزشک مراجعه نمائید 

فوراً لباسها و حتی کفشهای آلوده را از تن خارج کرده به سرعت پوست را با مقادیر زیادی آب سرد بشوئید روی پوست  تماس با پوست

در صورت ادامه یافتن . کفشها آنها را خوب آبکشی نمائید قبل از استفاده مجدد از لباسها و . ملتهب کرم نرم کننده بمالید

در صورتی که آلودگی شدید باشد پوست را با آب و صابون آنتی باکتریال . سوزش و التهاب پوست به پزشک مراجعه کنید

 . شسته سپس روی آن کرم آنتی باکتریال بمالید و بسرعت به پزشک مراجعه کنید

اگر فرد بیهوش است به او چیزی  –ا وادار به استفراغ نکنید مگر اینکه تحت نظر پزشک این کار انجام شود فرد مسموم ر بلعیدن و خوردن

 . لباسهای تنگ را از تنش خارج کرده و یقه و کمربند او را شل کنید و بسرعت او را به اورژانس برسانید. نخورانید 

در صورت . نگ را از تنش خارج کرده و یقه و کمربند او را شل کنید فرد مسموم را به هوای آزاد منتقل کرده لباسهای ت تنفس

قطع تنفس به او تنفس مصنوعی دهید اما مراقب باشید اگر مسمومیت شدید است تنفس دهان به دهان میتواند باعث 

بسرعت  درصورتی که تنفس با مشکل انجام میشود به او اکسیژن وصل کرده و او را. مسمومیت  شخص کمک دهنده شود 

 .به اورژانس برسانید

 .قابل اشتعال نیست اما در صورت تماس با حرارت به حدی که تجزیه شود تولید دود خفقان آور و بخارات سمی میکند حریق

 قابل انفجار نیست انفجار

 



 

 :احتیاط در زمان وقوع حادثه -5

رسپیراتور و دستکش  –در هنگام ریزش و نشت شدید و وسیع این محلول  باید  از لباس کار یکسره و مقاوم به مایعات  حفاظت فردی

چکمه مقاوم  استفاده نموده و حتماً تحت نظر افراد متخصص در زمینه ایمنی مواد شیمیایی نسبت به پاکسازی محل اقدام 

 .کنید

حفاظت محیطی   

 و نظافت

ی باشد آنرا با آب رقیق کرده و با دستمال یا یک ماده جاذب پاک کنید و در ظرف مناسبی اگر آلودگی جزئ

در صورتی که آلودگی شدید و وسیع باشد ابتدا نشتی مایع را از ظروف و مخازن . برای دفع بهداشتی بیندازید

تفاده از اسپری آب با اس. برطرف کرده آب وارد مخازن نکنید و با مایعات ریخته شده تماس نداشته باشید

آبهای زیرزمینی و سایر مخازن  –غلظت بخارات سمی را در هوا کم کرده از ورود مایع بداخل مجاری فاضالب 

برای پاکسازی آن از افرادذیصالح . جلوگیری نموده در صورت لزوم با ایجاد سد و مانع مسیر آنرا ببندید 

 .درخواست نمائید 

 :و انبارداری (دستی) جابجائی  

 جابجائی (    

 (دستی

بخارات یا ذرات آن  –دقت کنید با قطرات . باشد( پک شده )  Locke upدر هنگام حمل، درب ظروف محکم بسته و 

درغیراینصورت . لباس کار مناسب به تن کرده و از وجود سیستم تهویه قوی مطمئن باشید  –تماسی نداشته باشید 

 .با برچسپ خورنده و بشدت سمی حمل شود. استفاده از ماسک تنفسی شیمیایی الزامی است

تیره رنگ در مجاورت مواد اکسیدکننده و مواد قلیایی نگهداری نکنید یا محیط خنک و دور از نور در ظروف  انبارداری

 . درب ظروف محکم بسته و تهویه مناسب باشد.نگهداری کنید 

 :حفاظت فردی-7 

تماس با ذرات و بخارات این ماده در هوای  [1]5توسط وزارت بهداشت(  AOE –C)طبق مقدار مجاز توصیه شده  محدودیت تماس 

 .  پی پی ام باالتر رود 0.1.محیط کار حتی برای یک لحظه هم نباید از 

(  AOE –C)باید برای کنترل غلظت ذرات و بخارات این ماده در هوای محل کار و نگهداری آن در حد مجاز  حفاظت مهندسی

باید در محل کار یا درنزدیکی آن . پی پی ام است سیستم اگزوزفن قوی در محیط نصب گردد  5055که برابر با 

 .سیستم چشم شوی و دوش ایمنی موجود باشد

 از دستکش های مقاوم و مناسب استفاده کنید دستهاحفاظت از 

 استفاده کنید ( goggle)از عینک مقاوم نسبت به پاشش مایعات دارای قاب کامل دورچشم  حفاظت از چشم ها

 از لباس کار مقاوم نسبت به پاشش مایعات  و مناسب آزمایشگاه استفاده کنید  حفاظت از پوست

 .مناسب استفاده کنید از ماسک شیمیایی حفاظت تنفسی

 :اطالعات سم شناسی-8

 .شدیداً محرک بوده و باعث آسیب و التهاب بافت ملتحمه میشود تماس با چشم

حتی به میزان کم از طریق پوست جذب میشود ایجاد درماتیک آلرژیک  –در حد متوسط و شدید برای پوست محرک بوده  تماس با پوست

 .باعث ایجاد لکه های قهوه ای یا طالئی رنگ روی پوست و ناخن میشود –همراه با راش پوستی و خارش میکند 

 –شکمی همچنین ایجاد درد .سمی و خطرناک است باعث التهاب شدید بافت لوله گوارش و سوزش قفسه سینه میشود بلعیدن

باعث افزایش آنزیمهای کبدی و تخریب . گرفتگی عروقی و کما میشود ( گاهی همراه با خون) اسهال  –استفراغ  –کرامپ 

 . ایجاد کم خونی میکند و سیستم دفع ادرار را با مشکل مواجه می سازد -بافت کبد و طحال شود

 .اد سردردناگهانی همراه با حالت تهوع میکند در صورت استنشاق باعث التهاب سیستم تنفسی میشود و ایج تنفس

 

 

 لومحلول اتان

  :اطالعات عمومی -

  -اتیل هیدروکساید -اتیل هیدرات –الکل : اسامی  رایج 

 درصد 75اتیل الکل : نام شیمیائی 

 حالل و رقیق کننده    –گند زدائی :  موارد استفاده 

                                                           
 



 :شیمیایی-خواص فیزیکی -2

 .بیرنگ و شفاف با بوی مشخص و شناخته شده که نه تنها آزاردهنده نیست بلکه برای بعضی افراد خوشایند استمایع  شکل ظاهری

 درجه سلسیوس 78 نقطه جوش

 درجه سلسیوس 1606 نقطه اشتعال

نقطه اشتعال 

 خودبخودی

363  

 درجه سلسیوس -11401 نقطه انجماد

 شدیداً قابل اشتعال است  قابلیت اشتعال

میزان حاللیت 

 در آب

 کامالً محلول 

 .به شرط نگهداری در شرایط معمولی و عدم مجاورت با حرارت و شعله و مواد اکسیدکننده پایدار است پایداری

ترکیبات 

 ناسازگار

 اکسیدکننده های قوی و فلزات قلیائی

 :مخاطرات-3

اثر برسالمتی 

 انسان

بشدت برای چشم محرک بوده و موجب تحریک دستگاه  -ایجاد  حالت تخدیر و خواب آلودگی در سیستم اعصاب مرکزی میکند 

در تماسهای مزمن به . برای پوست نسبتاً محرک است و باعث بروز تغییرات و ناهنجاری در جنین انسان میگردد -تنفسی میشود

 .کبد و کلیه ها آسیب جدی وارد میکند –قلب  –سیستم اعصاب مرکزی 

اثر بر محیط 

 کار

 شدیداً قابل اشتعال است 

اثر بر محیط 

 زیست

در آب تبخیر یا توسط میکروارگانیزمها تجزیه میشوداما در محیط آبی رسوب نکرده و در بدن ماهی ها تجمع : آب

 .استبرای برخی از گونه های ماهی ها و آبزیان سمی و کشنده  -نمیکند

در . ممکن است به آبهای زیرزمینی راه پیدا کند . روز زمین تبخیر یا توسط میکروارگانیزمها تجزیه میشود: خاک

 .خصوص اثرات آن بر آبهای زیرزمینی مطالعات کافی انجام نشده 

 6تا4بطور متوسط بین . طی چند ساعت توسط نور تجزیه و باعث افزایش آلودگی هوای مناطق شهری میشود: هوا

 .روز از میزان آلودگی آن در هوا کاسته شده و در شرایط جوی مساعد موجب ریزش باران شیمیایی میشود

 : بهداشتی -احتیاطهای ایمنی -4

تماس 

 با چشم

 .دقیقه بشوئید  51پلکها را کامالً از هم باز نگهداشته و چشمها را با مقادیر زیادی آب به مدت حداقل 

تماس 

با 

 پوست

دقیقه بشوئید  15فوراً لباسهای آلوده را از تن خارج کرده به سرعت پوست را با مقادیر زیادی آب و صابون  بمدت حداقل 

 . قبل از استفاده مجدد از لباسها آنها را آبکشی نمائید 

بلعیدن 

و 

 خوردن

اگر فرد بیهوش است به او . فنجان آب یا شیر بنوشانید  2اگر هوشیار است به او  –فرد مسموم را وادار به استفراغ نکنید

 .درصورتی که بدحال است اورابه پزشک برسانید. چیزی نخورانید 

دهان به دهان باعث ) در صورت قطع تنفس به او تنفس مصنوعی دهید. فرد مسموم را به هوای آزاد منتقل کرده تنفس

درصورتی که تنفس با مشکل انجام میشود به او اکسیژن وصل کرده و اگر بهتر نشد ( ه میشودمسمومیت فرد کمک دهند

 . او را به اورژانس برسانید

در مواقع آتش سوزی باید از حفاظت کامل فردی و . ظروف نگهداری آن باید در برابر حرارت دارای مقاومت کافی باشد حریق

بخارات آن حتی در دمای کمتر از نقطه اشتعال هم  با هوا، مخلوط قابل اشتعال . رسپیراتورتنفسی استاندارد استفاده نمود

ری میتواند به سمت منبع حرارت حرکت کرده و موجب آتش سوزی در بخارات آن  از سمت ظروف نگهدا. تولید میکند

 . ظروف شوند

 -برای اطفاء حریق های کوچک از مواد شیمیایی خشک.در هنگام وقوع حریق برروی ظروف محتوی آن ،آب سرد بپاشید

 .اما در آتش سوزی های بزرگ و وسیع از جریان آب بصورت مستقیم استفاده نکنید -CO2گاز 

 .ظروف محتوی آن در هنگام آتش سوزی ممکن است منفجر شوند ارانفج

  



 :احتیاط در زمان وقوع حادثه-5

 .این برگه عمل کنید 7مطابق بند  حفاظت فردی

حفاظت محیطی و 

 نظافت 

شن و ماسه و خاک برای جمع  –( نوعی سیلیکاژل)در هنگام نشت و ریزش از مواد جاذب نظیر ورمیکولیت

بعد از جذب، مواد را با ابزار ضدجرقه جمع کرده و بمنظور دفع بهداشتی در ظروف . آوری آن استفاده کنید

 .در محل نگهداری آن باید تهویه مناسب موجود باشد.مخصوص مواد شیمیایی بریزید

 :و انبارداری (دستی) جابجائی -6

درهنگام جابجائی ظروف محتوی مایع را در جای خود محکم مهار .حمل باید در محیطی با تهویه مناسب صورت گیرد (دستی) جابجائی 

 –پوست و لباس جلوگیری کرده  –از تماس آن با چشم  –کرده بطوریکه امکان سقوط و ریزش نداشته باشند 

از  -ف محتوی مایع کامالً و محکم بسته باشددرب ظرو -باقیمانده آن را چه بصورت مایع چه بخار از ظروف خالی کنید

 -برش -ظروف محتوی مایع را تحت فشار-جرقه و حرارت ممانعت کنید –تماس ظروف پر ویا خالی آن  با شعله 

 . چکش کاری و سوراخ کردن قرارندهید -لحیم کاری -جوشکاری

در محیطی خنک و خشک و دارای تهویه مناسب  –حرارت و جرقه نگهداری کنید  -دور از شعله انبارداری

اسیدکرومیک و  -پراکسیدها -پرکلراتها –دور از ترکیبات ناسازگاری شامل مواد اکسیدکننده  -انبارنمائید

 . درب ظروف محتوی مایع باید همیشه کامالً بسته باشد. اسیدنیتریک نگهداری کنید

 :حفاظت فردی-7

حداکثرغلظت بخارات این ماده در هوای [2] توسط وزارت بهداشت (  AOE –TWA)وصیه شده طبق مقدار مجاز ت محدودیت تماس 

 .ساعت کار میباشد 8پی پی ام طی ...5محیط کار برابر با 

همچنین سیستم ( اگزوزفن) در محل استفاده یا نگهداری این ماده باید سیستم تهویه موضعی و عمومی  حفاظت مهندسی

 .موجود باشدچشم شوی و دوش ایمنی 

 .استفاده از دستکش مناسب و مقاوم در برابر الکل حفاظت از دستها

 .از لباس کار مناسب و مقاوم در برابر پاشش مایعات استفاده کنید حفاظت از پوست

درصورتی که غلظت بخارات آن در محیط به حدی است که تنفس ممکن نیست باید از رسپیراتورهای  حفاظت تنفسی

 .برای تامین اکسیژن مورد نیاز استفاده نمود استاندارد

 ( goggles)استفاده از عینک ایمنی معمولی یا داری قاب محافظ دورچشم حفاظت از چشم ها

  
 :اطالعات سم شناسی-8

 .باعث آسیب به قرنیه میشود. شدیداً محرک است، باعث حساسیت همراه با درد نسبت به نور میشود تماس با چشم

 .درحد متوسط باعث تحریک پوست شده و در انتهای اندامها ایجاد سیانوز میکند پوستتماس با 

اسهال و استفراغ شده و قادر است  مسمومیت سیستمیک ایجاد کرده  –حالت تهوع –باعث تحریک معده  بلعیدن

سرگیجه  -سردرد –خواب آلودگی و تخدیر سیستم اعصاب مرکزی و هیجان پذیری  -و  افزایش قندخون  

 ..کما و مرگ در اثر اختالل در عملکرد تنفسی  نماید –بیهوشی  –تهوع  –خواب آلودگی  –

استنشاق غلظتهای زیاد آن عالوه بر تحریک دستگاه تنفس بر عملکرد سیستم اعصاب مرکزی تاثیر  تنفس

تنفس بخارات . کما میشودبیهوشی و -تخدیر   -–سرگیجه  -سردرد –گذاشته و منجر به  حالتهای تهوع 

 .آن ایجاد سرگیجه و احساس خفگی میکند

 -قلب –کلیه ها  -در تماسهای طوالنی مدت قادر به ایجاد آسیبهای جدی و برگشت ناپذیر به بافت کبد مسمومیت مزمن

 .سیستم اعصاب مرکزی بوده و موجب  ناهنجارزائی در انسان میشود

 

 محلول بتادین
 :اطالعات عمومی -1

 PVP-I و    (  (Povidone idone 10%درصد  15 پووایدین یدین : اسامی  رایج 

 بعنوان ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک : موارد استفاده 

 

 

                                                           
  



 :شیمیایی-خواص فیزیکی -2

 مایع قهوه ای مایل به قرمز شکل ظاهری

 تعیین نشده نقطه جوش

 قابل اشتعال نیست قابلیت اشتعال

میزان حاللیت در 

 آب

 محلول در آب و الکل است

 پایدار است پایداری

 ترکیبات اکسیدکننده ترکیبات ناسازگار

 :مخاطرات-3 

تماس پوستی و چشمی خطرناک و محرک است همچنین قادر به جذب از سیستم تنفس پوست  -بلعیدن  –درصورت تنفس  اثر برسالمتی انسان

 .و گوارش شده و برعملکرد کلیه ها و غده تیروئید اثربگذارد

 تعیین نشده اثر بر محیط کار

اثر بر محیط 

 زیست

 اطالعات کافی در این زمینه وجود ندارد

 : بهداشتی -احتیاطهای ایمنی 4- 

 .دقیقه چشمها را با آب کامالً بشوئید 51درصورت امکان ابتدا لنزهای تماسی را از چشم خارج کرده سپس بمدت حداقل  تماس با چشم

 .لباسهای آغشته به مایع را از تن خارج کرده و پوست را با مقادیر زیاد آب و صابون بشوئید تماس با پوست

استفراغ نکنید ودر صورتی که هوشیار است چندین لیوان آب یا شیر به او بنوشانید و فرد مسموم را وادار به  بلعیدن و خوردن

 .درصورتی که بیهوش است چیزی به او نخورانید و اورا به پزشک برسانید 

فرد مسموم را به هوای تازه برسانید اگر تنفس با مشکل انجام میشود تنفس مصنوعی داده و اگر تنفس انجام  تنفس

 .او اکسیژن وصل نمائید نمیشود به 

درصورت وقوع آتش سوزی در محل نگهداری ظروف محتوی بتادین در صورت امکان ظروف . قابل اشتعال نیست حریق

در غیر اینصورت تنفس بخارات آن ممکن است برای سالمتی افراد مضر باشدو نیاز به . را از محیط خارج نمائید

 .میباشداستفاده از تجهیزات حفاظت فردی  مناسب 

 

 :احتیاط در زمان وقوع حادثه -5

درزمان نشت و ریزش و یا وقوع آتش سوزی با استفاده از  لوازم حفاظت فردی مناسب و تجهیزات ایمنی در برابر حریق اقدام  حفاظت فردی

 .  به پاکسازی محل یا اطفاء حریق نمائید

برای پیشگیری از آلودگی های وسیع در مسیر . فاضالب جلوگیری کنید ازورود مایع به مقدار زیاد به مجاری  حفاظت محیطی 

 .جریان مایع از مانع و سد استفاده نمائید 

بر تن کرده و در ...(  عینک و –دستکش  –لباس ) در هنگام پاکسازی محل ابتدا تجهیزات حفاظت فردی مناسب  نظافت

مواد جمع آوری شده را داخل ظروف مناسبی برای دفن . هنگام آلودگی زدائی از ایجاد آئروسل پرهیز نمائید

برای دفن بهداشتی . پس از پایان کار محل را بطور کامل با آب و ماده پاک کننده بشوئید. بهداشتی قراردهید 

 .ضایعات از قوانین کشوری تبعیت نمائید

 

 :و انبارداری (دستی) جابجائی -6

چشم و پوست  –در هنگام حمل از فعالیتهایی که منجر به تولید آئروسل میشود پرهیز نموده و دقت کنید که مایع با لباس  (دستی) جابجائی 

 .بعد از هربار استفاده درب ظروف را محکم ببندید. در محل از وجود تهویه مناسب مطمئن باشد. شما تماس نداشته باشد

ظروف  نگهداری باید غیر . ظروف محتوی مایع را در هوای معمولی اتاق و دور از مواد اکسید کننده نگهداری کنید   انبارداری

 .قابل نفوذ نسبت به هوا بوده و درب آنها کامالً بسته باشد

  
 
 
 
 
 

 



 :حفاظت فردی-7

 [3] برمبنای غلظت ذرات ید در هوا تعیین شده  محدودیت تماس 

حفاظت 

 مهندسی

 .برقرارباشد( طبیعی یا مصنوعی ) محل کار با این ماده باید حتماً تهویه  در

حفاظت از 

 دستها

 .در هنگام کار دستها را با دستکش مناسب حفاظت کنید

حفاظت از چشم 

 ها

 .درهنگام کار از عینک ایمنی استفاده کنید

 .استفاده کنید در مواقعی که احتمال پاشش مایع وجود دارد از شیلد محافظ صورت هم 

حفاظت از 

 پوست

درصورت نیاز به . پوشش روی کفش و پیشبند بپوشید –روپوش آزمایشگاهی مقاوم در برابر پاشش مایعات 

 .حفاظت بیشتر با مسئول ایمنی محل کار خود مشورت نمائید

  OEL  TWA            :1.0  ppm برای ید  طبق کتابچه حد تماس شغلی مجاز 

 

 (مایع سفید کننده) هیپوکلریت سدیم محلول 

 
 
 

 

  :اطالعات عمومی -1 

  -نئوسپتال کلر -نئوکلینر - -هیکلوریت -میلتون -آنتی فرمین  –کلروکس  –کلرسین  –وایتکس  -آب ژاول: اسامی  رایج 

 هیپوکلریت سدیم  : نام شیمیائی 

 زدائی  نظافت و گند  -از بین بردن لکه  –سفید کننده : موارد استفاده 

 :شیمیایی-خواص فیزیکی -2

 محلول بی رنگ با بوی قوی شکل ظاهری

 درجه سلسیوس 45 نقطه جوش

 ندارد قابلیت اشتعال

میزان حاللیت در 

 آب

 کامالً محلول است

 پایدار است (این دستورالعمل  6بند ) درصورت نگهداری در شرایط استاندارد  پایداری

فنیل  -اسیدفرمیک -متانل -آزیریدین -فلزات -نمکهای آمونیوم –آمونیاک  –آمین ها  -نور –اسیدها  ترکیبات ناسازگار

 استونیتریل

 :مخاطرات -3 

اثر برسالمتی 

 انسان

باعث تحریک پوستی .تنفس و جذب پوستی  آن میتواند آسیب جدی وارد کند  -بلعیدن . باعث سوختگی پوست و چشم میشود

 . ی به میزان غلظت محلول داردشدت آسیب وارده بستگ. میشود

 .بشدت خورنده است وبیشتر  اشیا  را تخریب میکند اثر بر محیط 

 : بهداشتی -احتیاطهای ایمنی -4 

تماس با 

 چشم

 .به سرعت و با استفاده از چشم شوی یا پیست محتوی آب تمیز، چشمها را بشوئید و بالفاصله به پزشک مراجعه نمائید

تماس 

 با پوست

درصورت مشاهده . بالفاصله همه لباسهای آلوده به این ماده را ازتن خارج کنید و پوست را با آب شست و شو دهید 

 .هرگونه تحریک پوستی به پزشک مراجعه کنید

بلعیدن 

و 

 خوردن

نید و بسرعت به دهان را با مقادیر زیادی آب پاکیزه بشوئید بعد مقادیر زیادی بنوشید فرد مسموم را وادار به استفراغ نک

 .پزشک مراجعه نمائید

 تنفس بخارات این محلول سمی  است و باعث مسومیت میشود  تنفس

 . قابل اشتعال نیست حریق

 .خطر انفجار ندارد انفجار

                                                           
 



 :احتیاط در زمان وقوع حادثه -5

 . با اسید ها مخلوط نکنید چون بشدت واکنش داده و گاز سمی کلر آزاد میکند حفاظت فردی

حفاظت 

محیطی و 

 نظافت

در صورت ریخت و پاش در محیط  محل  را بسرعت و با مقادیر زیاد آب شسته و از طریق فاضالب بطریق بهداشتی 

بعلت خاصیت خورندگی وآزاد سازی گاز کلر این ماده برای محیط زیست میتواند بشدت مضر و سمی  ) دفع نمائید 

 (باشد

 :و انبارداری (دستی) جابجائی -6 

) جابجائی 

 (دستی

نشت آن باعث  خوردگی سریع و شدید  –در هنگام جابجائی دقت کنید هیچگونه نشتی نداشته و درب ظروف کامالً بسته باشد 

 .اشیاء مختلف میشود

 . دور از نور و در محل تاریک در ظروف تیره رنگ نگهداری شود انبارداری

 :حفاظت فردی-7 

   محدودیت تماس 

 . در هنگام کار با این ماده حتماً از سیستم تهویه مناسب و قوی استفاده کنید مهندسیحفاظت 

 . با استفاده از دستکش های معمولی یا التکس از تماس آن با پوست دست محافظت نمائید حفاظت از دستها

 .از عینک  یا حفاظ  مناسب استفاده کنید حفاظت از چشم ها

 :اطالعات سم شناسی-8 

با  تماس

 چشم

 .سوختگی و تخریب بافتی ایجاد میکند که بسته به غلظت آن شدت تخریب متفاوت است

تماس با 

 پوست

 .باعث تحریک پوست شده و میتواند از طریق پوست جذب شود

 . در صورت نوشیدن میتواند خطر جدی داشته باشد بلعیدن

 .میتواند منجر به تخریب بافت ریه و ادما و مرگ شودتنفس بخارات آن بعلت داشتن گاز کلر سمی بوده و حتی  تنفس

 

 

 

 محلولهای ظهور و ثبوت در رادیوگرافی

 

 

 هيدروکسيد پتاسيم+ هيدروکينون : نام شيميائی                   devalex: نام تجاری  Devalexمحلول  ظهور  عکس رادیوگرافی   

 :شيميایی-خواص فيزیکی -2

 مایع زردرنگ با بوی مالیم شکل ظاهری

PH  (قلیائی)11  درجه سلسیوس 25در 

 گرم 1021  درجه سلسیوس 25وزن هر میلی لیتر در 

 درجه سلسیوس5 نقطه انجماد

 غیر قابل اشتعال  قابلیت اشتعال

 کامال محلول  میزان حاللیت در آب

یک (این دستورالعمل  6در بند ) درصورت نگهداری در شرایط مناسب  پایداری

 .ماده پایدار میباشد

 : از تماس این ماده با مواد زیر ممانعت بعمل آورید  ترکیبات ناسازگار

  fixaplus مواد اکسیدکننده و داروی ثبوت فیلم رادیوگرافی -اسیدها

 .آمونیاکبدلیل آزادکردن گاز 

 

http://www.medray.ie/pdf/publications/CH%2020401.pdf


 :مخاطرات -3

برای سالمتی انسان مضر بوده و قادر به ایجاد تحریکات پوستی و مخاط چشم میباشد حتی ممکن است  اثر برسالمتی انسان

 .اطالعات کافی  در زمینه سرطانزائی این ماده در دست نمیباشد. باعث حساسیت پوستی شود

در تماس با داروی . نظیر دی اکسید گوگرد تولید میکند در تماس با اسیدها بخارات سمی اثر بر محیط کار

 .گاز آمونیاک آزاد میکند  Fixaplusثبوت

در کوتاه مدت موجب کاهش اکسیژن محلول در آب شده و قلیائیت آب را افزایش میدهد و  اثر بر محیط زیست

 .موجب از بین رفتن گیاهان و موجودات زنده میشود

 : بهداشتی -احتیاطهای ایمنی  -4 

به سرعت و با استفاده از چشم شوی یا پیست محتوی آب تمیز چشمها را بشوئید و بالفاصله به پزشک مراجعه  تماس با چشم

 .نمائید

طبیعی و بالفاصله همه لباسهای آلوده به این ماده را ازتن خارج کنید و پوست را با آب سرد و یک پاک کننده  تماس با پوست

 .درصورت مشاهده هرگونه تحریک پوستی به پزشک مراجعه کنید. شست و شو دهید ( غیرصابونی) غیر قلیائی 

بلعیدن و 

 خوردن

لیوان آب بنوشید وادار به استفراغ نکنید و بسرعت به   دهان را با مقادیر زیادی آب پاکیزه بشوئید بعد حدود 

 .پزشک مراجعه نمائید

 .بیعی هیچ نوع بخار سمی متصاعد نمیکنددر شرایط ط تنفس

 .متصاعد میکند CO , SO2در صورت قرارگرفتن در مجاورت آتش گازهای سمی  –قابل اشتعال نیست  حریق

 خطر انفجار ندارد انفجار

 :احتیاط در زمان وقوع حادثه -5

سازی محلولهای غلیظ از لوازم حفاظت  در هنگام ریختن  محلولهای  با حجم زیاد در ظروف کوچکتر ویا رقیق حفاظت فردی

ضمن اینکه باید از وجود سیستم تهویه مناسب در محل . این دستورالعمل استفاده نمائید  7فردی به شرح بند 

 .کار مطمئن باشد

حفاظت 

 محیطی

هرگز این ماده را در حجم زیاد داخل  راه آب فاضالبهایی که بدون تصفیه به چاه جذبی دارای مواد 

محلولهای اضافی را برای دفع در . جاذبی نظیر ماسه خشک ویا زمین منتهی میشوند تخلیه نکنید

محفظه مخصوص دفع  موادشیمیایی ریخته و به افراد باصالحیت بمنظور دفع بهداشتی تحویل 

 .دهید

ه شده پاک بعد از جابجائی  محلول در ظروف کوچکتر و چیدمان آنها محل را کامال از مایعات ریخت نظافت

 .نموده و با آب بشوئید

 :و انبارداری (دستی) جابجائی  -6

از وجود . پوست و لباس خود باشید که آلوده نشود -در هنگام جابجائی محلولهای غلیظ مراقب چشم (دستی) جابجائی 

بعد از کار روزانه دستهای خود را با آب و یک پاک . سیستم تهویه مناسب در محیط مطمئن باشید

استفاده از صابون باعث افزایش تحریک و حساسیت پوستی . بشوئید ( غیرصابونی)نده غیرقلیائیکن

 .میشود

از . نگهداری کنید( معمولی)در محل خشک و دارای تهویه مناسب و دمای متوسط  انبارداری

این دستورالعمل مراجعه  8به بند ) نگهداری در مجاورت ترکیبات ناسازگار جلوگیری کنید

 (نمائید

 :حفاظت فردی-7

 نیاز نمیباشد محدودیت تماس 

 .تهویه عمومی و موضعی قوی نیاز میباشد حفاظت مهندسی

دستکش التکس . از دستکش محافظ مخصوص مواد شیمیایی استفاده کنید حفاظت از دستها

 نامناسب است

(. میزان حفاظت بعمل میآیدحداقل ) از عینک محافظ با شیلدکناری استفاده کنید حفاظت از چشم ها

چشم شوی و یا پیست محتوی آب تمیز برای شست و شوی چشمها باید 

 .دردسترس باشد



 :اطالعات سم شناسی-8 

در تماسهای حاد موجب تحریک چشم و حتی بدلیل وجود خاصیت قلیائی و هیدروکینون باعث آسیب به  تماس با چشم

 . احتمال آسیب مزمن وجود ندارد . قرنیه میشود

 .تکرارتماسهای پوستی در دراز مدت باعث بروز تحریک و حساسیت پوستی میشود تماس با پوست

مسمومیت سیستمیک بعلت بلع این . معده میشود  بلعیدن محلول غلیظ باعث تحریک دهان و بلعیدن

 .ماده انتظار نمیرود

در شرایط عادی هیچگونه .احتمال تحریک یا سوختگی پوشش مخاطی سیستم تنفسی وجود دارد  تنفس

 .بخارات سمی از این ماده متصاعد نمیشود

 

 

 : Fixaplusمحلول  ثبوت  فیلم رادیوگرافی   

 : Bو  Aتشکیل شده از دو بخش :نام شیمیائی 

 اسید بوریک بی سولفات سدیم استات آمونیوم تیوسولفات آمونیوم Aبخش 

 CAS 8-18-7783 8-61-631 5-15-7631 3535-15543شماره 

 اسید سولفوریک سولفات آمونیوم Bبخش 

 CAS 3-51-15543 1-13-7664شماره 

 :شیمیائی –خواص فیزیکی  - 

 Bبخش  Aبخش  خواص

 محلول بی رنگ محلول به رنگ زرد بسیار کم رنگ شکل ظاهری

PH  (اسیدی)505 (اسیدی)1 درجه سلسیوس 25در 

درجه  25وزن هرمیلی لیتردر 

 سلسیوس

1.305g 1.17g 

 درجه سلسیوس -  درجه سلسیوس -9 انجماد نقطه

 غیرقابل اشتعال غیرقابل اشتعال قابلیت اشتعال

 کامال محلول کامال محلول میزان حاللیت در آب

 پایداری
  

یک ماده پایدار (در بند  این دستورالعمل ) درصورت نگهداری در شرایط مناسب

 میباشد

 : از تماس این ماده با مواد زیر ممانعت بعمل آورید ترکیبات ناسازگار

بدلیل   devalex مواد اکسیدکننده و داروی ظهورعکس رادیوگرافی -اسیدها

 .آزادکردن گاز آمونیاک

 :مخاطرات - 

 Bبخش  Aبخش  اثرات

اثر برسالمتی 

 انسان

بخارات اسید استیک و در اکسید گوگردی که از آن متصاعد 

. میشود درصورت ضعیف بودن تهویه باعث تحریک ریه میشود

همچنین در تماس با مواد قلیایی ازقبیل داروی ظهور عکس 

گاز محرک آمونیاک و در تماس با مواد   devalexرادیوگرافی 

ن اسیدی گازهای سمی دی اکسید گوگرد و سولفیدهیدروژ

 .آزاد میکند

 .باعث تحریکات پوستی و چشمها میشود

در تماس با اسیدها بخارات سمی نظیر دی اکسید گوگرد و  اثر بر محیط کار

در تماس با داروی . سولفید هیدروژن تولید میکند

 .گاز آمونیاک آزاد میکند   devalexظهور

  
  

 

http://www.championphotochemistry.com/_.../102208165629_X2-CP-DEVALEX-E.pdf
http://www.championphotochemistry.com/_.../102208165629_X2-CP-DEVALEX-E.pdf


 :بهداشتی –احتیاطهای ایمنی  -4

    
 A,Bبخش 

به سرعت و با استفاده از چشم شوی یا پیست محتوی آب تمیز چشمها را  با چشمتماس 

 .بشوئید و بالفاصله به پزشک مراجعه نمائید

بالفاصله همه لباسهای آلوده به این ماده را ازتن خارج کنید و پوست را با آب  تماس با پوست

. شو دهید شست و ( غیرصابونی) سرد و یک پاک کننده طبیعی و غیر قلیائی 

 .درصورت مشاهده هرگونه تحریک پوستی به پزشک مراجعه کنید

لیوان آب بنوشید  2دهان را با مقادیر زیادی آب پاکیزه بشوئید بعد حدود  بلعیدن و خوردن

 .وادار به استفراغ نکنید و بسرعت به پزشک مراجعه نمائید

روز مشکالت تنفسی به در صورت ب. فرد مسموم را به هوای آزاد منتقل کنید  تنفس

 .پزشک مراجعه نمائید

در صورت قرارگرفتن در مجاورت آتش گازهای سمی  –قابل اشتعال نیست  حریق

H2S  , SO2  متصاعد میکند 

 .خطر انفجار ندارد انفجار

 :احتیاط در زمان وقوع حادثه -5

ویا رقیق سازی محلولهای غلیظ از لوازم حفاظت در هنگام ریختن  محلولهای  با حجم زیاد در ظروف کوچکتر  حفاظت فردی

ضمن اینکه باید از وجود سیستم تهویه مناسب در محل . این دستورالعمل استفاده نمائید  7فردی به شرح بند 

 .کار مطمئن باشد

حفاظت 

 محیطی

مواد هرگز این ماده را در حجم زیاد داخل  راه آب فاضالبهایی که بدون تصفیه به چاه جذبی دارای 

محلولهای اضافی را برای دفع در . جاذبی نظیر ماسه خشک ویا زمین منتهی میشوند تخلیه نکنید

محفظه مخصوص دفع  موادشیمیایی ریخته و به افراد باصالحیت بمنظور دفع بهداشتی تحویل 

 .دهید

ریخته شده پاک نموده و با  بعد از جابجائی  محلول در ظروف کوچکتر و چیدمان آنها محل را کامال از مایعات نظافت

 .آب بشوئید

 : و انبارداری(دستی) جابجائی  -6

از وجود . پوست و لباس خود باشید که آلوده نشود -در هنگام جابجائی محلولهای غلیظ مراقب چشم (دستی) جابجائی 

 . سیستم تهویه مناسب در محیط مطئن باشید

از نگهداری در . نگهداری کنید( معمولی)دمای متوسط در محل خشک و دارای تهویه مناسب و  انبارداری

 (این دستورالعمل مراجعه نمائید 8به بند ) مجاورت ترکیبات ناسازگار جلوگیری کنید

 :حفاظت فردی-7

ممکن است در هنگام آماده سازی محلول تماس با محلولهای غلیظ و همچنین بخارات  محدودیت تماس 

اسید استیک و دی اکسید گوگرد رخ دهد که میبایست مدت زمان مواجهه براساس جداول 

 [1] باشد( وزارت بهداشت)  TLVاستاندارد 

 .تهویه عمومی و موضعی قوی نیاز میباشد حفاظت مهندسی

دستکش التکس . از دستکش محافظ مخصوص مواد شیمیایی استفاده کنید حفاظت از دستها

از تماس پوستی با این ماده اجتناب کرده و برای شست و شوی .نامناسب است 

 . دستها از محلولهای غیر صابونی استفاده نمائید 

(. میآیدحداقل میزان حفاظت بعمل ) از عینک محافظ با شیلدکناری استفاده کنید حفاظت از چشم ها

چشم شوی و یا پیست محتوی آب تمیز برای شست و شوی چشمها باید 

 .دردسترس باشد

 .درصورت کافی بودن سیستم تهویه نیاز به استفاده از ماسک  شیمیائی نیست حفاظت از سیستم تنفسی

                                                           
 



 :اطالعات سم شناسی-8

 Bبخش  Aبخش   

تماس با 

 چشم

آسیب شدیدی بجز تحریک و التهاب چشم . میشوددر تماسهای حاد موجب تحریک و سرخی چشم 

 .ایجاد نمیکند

تماس با 

 پوست

 .باعث تحریک پوست میشود

باعث حالت تهوع و استفراغ میشود ولی ایجاد مسمومیت  بلعیدن

 .سیستمیک نمیکند

باعث تحریک دهان و گلو شده ولی آسیب 

در تماسهای مزمن و . شدید ایجاد نمیکند

طوالنی مدت باعث تجمع آلومینیوم در بدن 

 ( بدلیل وجود سولفات آلومینیوم) میگردد

احتمال تحریک یا سوختگی پوشش مخاطی سیستم  تنفس

در شرایط عادی هیچگونه بخارات .تنفسی وجود دارد 

 .متصاعد نمیشودسمی از این ماده 

آسم و  –موجب تحریک سیستم تنفسی 

 .سایر مشکالت تنفسی میشود

 

 

 


